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Kunnan talouden toteutuminen tammi-marraskuu 2021 
 
 

 
Vuoden 2021 tilikauden ennuste on + 1,7 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio -7,0 milj. euroa). Tulosennustee-
seen liittyy epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten sekä taloudellisen ympäristön muutosten vuoksi.   
 
Valtion koronakorvausten määrästä vuodelle 2021 saadun STM:n arvion mukaan kuntien välittömät kustannuk-
set tulisivat täysimääräisesti katetuiksi valtakunnan tasolla.  Nykytiedon mukaan myös Keusoten välittömät 
koronakustannukset tulisivat katetuiksi. Kuntakohtaisesti määritettävä korvaustaksa olisi 17 euroa asukasta 
kohden ja tästä Tuusulan osuus tämän hetkisen arvion mukaan on 0,659 milj. euroa. Testaukseen, jäljitykseen 
ja rokotuksiin sekä erikoissairaanhoidon koronakustannuksiin saatava korvaus vuodelta 2021 on alustavan ar-
vion mukaan Tuusulan osalta noin 9,6 milj. euroa 
 

 
Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.  
 
Kunnan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan ylijäämäinen ja varovaisen arvion mukaan asettuvan + 1,7 milj. 
euroon. Käyttötalouden ennusteeseen on tehty seuraavat muutokset: 

 Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan 13,6 milj. euroa, ennusteeseen lisätty 1,3 milj. 
euroa 

 Yhteisten palveluiden toimialueen toimintakatteen ennuste 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi 
 Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 0,7 milj. euroa muutettua 

talousarviota parempana 
 

Kunnan tilikauden ylijäämä saattaa toteutua yllä mainittua ennustetta parempana johtuen tähänastisesta vero-
tulojen hyvästä kehityksestä, minkä odotetaan jatkuvan joulukuun tilityksessä. 

Investointien ennustetaan toteutuvan n. 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä: 

 0,71 milj. euroa etelä-Tuusulan yhdyskuntatekniikka  
 0,175 milj. euroa tietoliikenneohjelmistot 
 0,59 milj. euroa Vesihuoltoliikelaitoksen investoinnit   

 
Marraskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat: 
 

 Tontteja luovutettiin marraskuun loppuun mennessä 18,8 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut ton-
tit yhteensä). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi tammi-marraskuussa 12,6 milj. euroa (2,5 milj. eur 



 

 
 

TP 2020), mikä ylittää 1,9 milj. eurolla 10,7 milj. euron syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä 
tehdyn tuloarvion.  

 Toimintamenojen toteuma oli 90,1 % ja ne toteutuivat lähes budjetin mukaisina  
 Toimintamenojen kasvu oli 14,3 milj. euroa edellisvuoden marraskuuhun nähden. Keusoten palvelui-

den ostot toteutuivat n. 9,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, henkilöstökulut 2,7 milj. euroa, mui-
den palveluiden ostot 1,3 milj. euroa ja muut toimintakulut 0,9 milj. euroa. Vuoden 2020 muut toiminta-
kulut eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden kanssa johtuen 0,6 milj. euron menovähennyskirjauk-
sesta (asfalttisopimuksen purku taseesta käyttötalouteen). 

 
Verotulot toteutuivat 6,3 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina.  

 Kunnallisverot toteutuivat n. 4,2 milj. euroa (2,6 %) edellisvuotta suurempina parantuneen työmarkkinan 
ja ansiotulokehityksen seurauksena. Kunnallisveron jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 
%:sta 62,27 %:iin, mikä lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna. 

 Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 4,2 milj. euroa (58,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun 
ovat hyvä talouskehitys sekä v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jään-
nösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.  

 Kiinteistöverot toteutuivat n. 2,5 milj. euroa (26,2%) edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen 
osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja 
tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyi vertailussa edellisvuoteen nähden. 

 
Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin oli ennakoitua pienempi ja verotulot ovat kehittyneet kaikissa 
verotulolajeissa myönteisesti. Koko vuoden verotuloennusteeseen tehtiin kesäkuun puolivuosiraportoinnin 
yhteydessä 1 milj. euron lisäys ja syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä 4 milj. euron lisäys. Verotu-
lojen ennakoidaan jatkavan suotuisaa kehitystä myös joulukuussa.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain 
 

 
 
Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.  
 
 
 
YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI 
Toimialue 

 
 
 
Yleishallinto ja johdontuen toiminnan tulojen toteuma oli 88,15 % (v2020: 92,5 %). Määrärahojen käyttöaste 
oli 90,75 % (v2020: 85,91 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 90,83 %, (v2020: 85,69 %).     
Aineet ja tarvikkeet tiliryhmä on ylittynyt kunnanviraston johdon kustannuspaikalle kirjattujen koronakustan-
nusten takia n. 130 000 euroa. Muihin toimintakuluihin on kirjattu Jokelan Tekonurmen lopetukseen liittyen 
37 000 euron arvonalennus.   
   
Keusoten ilmoittama kuntaosuuden ylitysennuste alkuperäiseen talousarvioon nähden on tällä hetkellä 3,0 
milj. euroa. Valtuuston 8.11.2021 § 148 päättämän 2 milj. euron määrärahan korotuksen jälkeen Keusoten mää-
räraha nousi 122,9 milj. euroon (alkuperäinen talousarvio 118,9 milj. euroa). Tämän hetken Keusoten ennusteen 
mukaan Tuusulan maksuosuus jäisi 122,1 milj. euroon, mikä on 0,8 milj. euroa Tuusulan varaamaa määrärahaa 
pienempi.   
Oman toiminnan kustannusten ylitys oli koko kuntayhtymätasolla noin 28,7 milj. euroa (sis. myös poistojen ja 
rahoitustuottojen ja -kulujen muutoksen) ja erikoissairaanhoidon alitus noin 3 milj. euroa eli yhteensä jäsenkun-
tien maksuosuuksien ylitys olisi noin 25,7 milj. euroa.   
Lokakuun loppuun mennessä koronakustannuksia on kirjattu Keusoten kirjanpitoon noin 31,6 milj. euroa. Arvio 
koko vuoden koronakustannuksista on 37,5 milj. euroa ja tuottomenetyksistä on noin 2 milj. euroa Tilinpää-
tösennusteessa ja talousarviomuutoksessa valtiolta saataviksi koronakorvaukseksi on arvioitu 47,7 milj. eu-
roa sekä lisäksi erikoissairaanhoidon koronakorvaukseksi 1,6 milj. euroa.   
 

 

 

 



 

 
 

YHTEISET PALVELUT 
Toimialue 
 

 
 
Yhteiset palvelut toimialueen tulojen toteuma oli 55,95 % (v2020: 52,45 %). Määrärahojen käyttöaste oli 91,9 % 
(v2020: 90,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 100,1 %, (v2020: 98,53 %).    
   

Valtuusto hyväksyi 8.11.2021 syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä määrärahoja koskevat muutok-
set liittyen tilivuoden toimintatuottoihin, joiden arvioidaan ylittyvän 76 000 eurolla edunvalvontapalveluiden 
asiakasmaksun korotuksen vuoksi. Toimialueen toimintakuluja kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu-
jen määrärahan lisäys 400 000 eurolla. Työllisyyspalveluiden asiakaskunta sekä erityisesti pitkäaikaistyöttö-
mien määrä kasvoi voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla, minkä vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuusmak-
sut ovat nousseet merkittävästi.   
 
Marraskuun ennusteessa arvioidaan henkilösivukulujen toteutuvan 0,1 milj. euroa pienempinä, mikä parantaa 
toimialueen toimintakate-ennustetta. 
 
 
SIVISTYS 
Toimialue 

 
Sivistyksen toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 100,5% (v2020:96,5%). Määrärahojen käyttöaste 
oli 90,1% (v2020:91,8%). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 89,3%, (v2020: 91,1 %).   
   
Koronapandemia on vaikuttanut sivistyksen sekä talouteen että toimintaan. Vapaa-aikapalveluiden tuotto-
jen kertymä jää noin 500 tuhatta euroa talousarvioita pienemmäksi. Vastaavasti kotikuntakorvausten nettovai-
kutus on n. 500 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. 
euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa).  
  

Toimialueelle kohdennetut säästötavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

KASVU JA YMPÄRISTÖ 
Toimialue 

 
Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa. 
 
 

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 108,6 % (v. 2020 82,3 %). Lukuun sisältyy Ryk-
mentinpuiston taseyksikön alaisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja 7,9 milj. euroa, jotka eivät sisälly talousar-
vioon. Toimintakuluista on toteutunut 85,5 % (v. 2020 85,8 %).    
    
Rakennuslupia on myönnetty kuluvana vuonna ennakoitua enemmän, tuottojen ennakoidaan kasva-
van n. 0,3 milj. euroa verrattuna muutetun talousarvion tasoon.   
   
Palvelujen ostojen ennakoidaan jäävän n. 0,2 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Palkkakustannusten enna-
koidaan alittavan muutetun talousarvion lievästi, alituksen ennakoidaan olevan n. 0,3 milj. euroa, johtuen 
mm. rekrytoinnin viiveistä sekä pitkittyneistä sairaslomista.    
 

  
VESIHUOLTOLIIKELAITOS 

 
 
Käyttötalouden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 100 000 euroa talousarviota parempana. Investoin-
tien arvioidaan alittuvan n. 1,2 milj. eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden johtuen Rykmentinpuiston III 
yritysalueen ja Häriskiven asuinalueen rakentamisen siirtymisestä ensi vuodelle. Veden liittymismaksutulojen 
arvioidaan ylittyvän alkuperäisestä arviosta 900 000 eurolla. Liittymismaksut eivät näy tuloslaskelmassa. Erä 
sisältyy rahoituslaskelman ennusteeseen, uuden arvion ollessa 1 700 000 euroa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 
 

 
 
Alkuvuodesta jatkui Keusoten vahva toiminnan ja talouden omistajaohjaus. Keusoten ja kunnan johdon kesken 
yhteistapaamisissa on arvioitu mm. Tuusulaan kuluvana vuonna vaikuttavia Keusoten palvelutoiminnan muu-
toksia sekä alueella tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden yhteistyön sisältöä, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä 
talouden kysymyksiä. Keusote valmisteli lisätoimenpiteitä tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Palveluiden ostot ovat toteutuneet 91 %:sti, toteuma sisältää vuoden 2020 tasauslaskun ja vuosien 2017-
2018 alijäämän kattamisen. Tällä hetkellä näyttää, että valtion korvaukset tulevat kattamaan kunnille ja kun-
tayhtymille aiheutuneet koronakustannukset. Tuottojen menetyksiä ei korvata. Keusoten ilmoittama kunta-
osuuden ylitysennuste on tällä hetkellä 3,0 milj. euroa. Valtuuston 8.11.2021 § 148 päättämän 2 milj. euron mää-
rärahan korotuksen jälkeen Keusoten määräraha nousi 122,9 milj. euroon (alkuperäinen talousarvio 118,9 milj. 
euroa). Tämän hetken Keusoten ennusteen mukaan Tuusulan maksuosuus asettuisi 122,1 milj. euroon, mikä on 
0,8 milj. euroa Tuusulan määrärahaa pienempi. 
 
 
Investoinnit  

 
 

Investointeja toteutui tammi-marraskuun aikana 31,2 milj. euron edestä. Marraskuussa tehdyn ennusteen mu-
kaan investointien arvioidaan toteutuvan n. 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.  
 
Osakkeiden ja osuuksien muutettuun talousarvioon sisältyy seuraavat lisämäärärahat: 1,1 milj. euroa Lahelan-
kankaan toimitalon osakkeiden hankinta (valt. 31.5.2021 § 64), 0,27 milj. euroa Tuusulan jäähallin osakkeiden 
hankinta (valt. 19.4.2021 § 41.). 
 



 

 
 

Kiinteän omaisuuden hankinta sisältää 1 milj. euron lisämäärärahan, Valt. 4.10.2021 § 136. 
 
Vesihuoltoliikelaitoksen investointien arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa talousarviota pienempinä. 
 

 
 
Rahoitusosuuksissa on v.2019 toteutuneiden, ja maaliskuussa saatujen kohteiden avustukset yht. 0,2 milj. 
euroa. Avustukset koskivat Lepolan koulun lähiliikuntapaikkaa 0,09 milj. eur, Kellokosken koulun piha-aluetta 
0,07 milj. eur ja Rusutjärven koulun piha-aluetta 0,04 mij. eur. Ennusteeseen on lisätty edellä mainittujen erien 
lisäksi v.2018 toteutunut Kellokosken koulun lähiliikuntapaikkaan myönnetty avustus, 0,15 milj. euroa.  
 
  

 
Kunnan korollisten lainojen määrä oli 141,0 milj. euroa, mikä on 5,3 milj. euroa enemmän vuoden 2020 marras-
kuun lainamäärään verrattuna (135,7 milj. euroa). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin edelleen tule-
viin investointeihin sekä korkoriskien pienentämiseen ja nostettiin pitkäaikaisia lainoja 30 milj. eurolla. Laina-
määrästä 135,0 milj. euroa on pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa. Kunnan lainamäärän ennakoidaan asettuvan 
vuoden lopussa 145 milj. euroon. 
 

 
Tammi-marraskuun vuosikate oli 21,6 milj. euroa, mikä kattoi toteutuneet 15,8 milj. euron poistot.  
 

 

 



 

 
 

Rahoituslaskelma  

 

 
 
Tontinmyyntituloja kertyi yhteensä 14,4 milj. euroa, mikä ylittää syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhtey-
dessä tehdyn tuloarvion n. 1,9 milj. eurolla. 
 
 Veden liittymismaksutulojen arvioidaan ylittyvän alkuperäisestä arviosta 0,9 milj. eurolla uuden arvion ol-
lessa 1,7 milj. euroa. Muutos näkyy muissa maksuvalmiuden muutoksissa. 
 
Lainamäärän ennakoidaan asettuvan vuoden lopussa 145 milj. euroon. 
 
 
 
Verorahoitus 
 

  
Verotulot toteutuivat 6,3 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina.  
 
Kunnallisverot toteutuivat n. 4,2 milj. euroa (2,6 %) edellisvuotta suurempina. Kunnallisveron jako-osuus nousi 
lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:iin, mikä lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna. 



 

 
 

Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 4,2 milj. euroa (58,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun ovat 
hyvä talouskehitys sekä v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja 
sille laskettavaa koron määrää.  

Kiinteistöverot toteutuivat n. 2,5 milj. euroa (26,2%) edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta 
siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa 
aikaisemmin, mikä näkyi vertailussa edellisvuoteen nähden. 

 

 
 
Valtionosuudet toteutuivat 3,0 milj. euroa (-9,3%) edellisvuotta pienempinä. Vuonna 2020 verotulojen tilityksen 
viiveisiin liittyviä yhteisöveron menetystä kompensoitiin kunnille osana valtionosuutta. Kompensaatio vähen-
netään v.2021 valtionosuudesta, mikä vaikuttaa v.2020 ja v.2021 vertailtavuuteen. 
 
 

Henkilöstöosio 
 
Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla laskenut hieman viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko 
henkilöstömäärää 1792 (vakituiset 1261 hlöä 11/2021 ja 1274 hlöä 11/2020). Sijaisten osuus on samassa tasossa 
edellisvuoteen verrattuna (182 hlö 11/2021 ja 181 11/2020). Keskeisenä syynä suurelle sijaistarpeelle on ko-
ronapandemiasta aiheutunut merkittävä henkilöstövajaus sellaisissa yksiköissä, jotka ovat lakisääteisen mitoi-
tuksen piirissä. 
 

Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin 

 



 

 
 

 

 

Työpanos 
Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 1281,1 henkilötyö-
vuotta vuonna 2021 (1237,6 vuonna 2020). Vuoden 2021 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 44,6 
htv:ta (muutos 3,5 %). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on noussut hieman vuoteen 2020 verrattuna.  
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Korvaavan työn toimintatapa otettiin Tuusulassa käyttöön 1.1.2021, joten tähän liittyvää raportointitietoa ei   
ole aikaisemmilta vuosilta saatavilla. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että korvaavan työn osuus sairauspois-
saoloista on vähintään 1 %.  
  
Korvaavaa työtä on aikavälillä 1-11/2021 tehty yhteensä 698 päivää ja sitä on tehnyt 32 henkilöä. Korvaavan 
työn osuus sairauspoissaoloista on alkuvuoden osalta 3,0 %. 



 

 
 

 
 
Toimintaympäristö 

Lokakuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 39 536 asukasta, mikä oli 897 asukasta enemmän verrattuna 
edellisvuoden määrään, 38 639 asukasta (lokakuu 2020 lopullinen tieto). Tammi-lokakuussa Tuusulan ja muun 
maan välinen nettomuuttoliike oli 25. Syntyvyys oli 31 lokakuun aikana, syntyneiden enemmyyden ollessa 4. 
Vuoden 2020 lopussa Tuusulan väkiluku oli 38 783. 
 

  
Tuusulassa oli työttömiä lokakuun lopussa 1 429 henkilöä, 463 vähemmän verrattuna  
vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan (1 892 v.2020). Työttömien osuus oli 7,3 % työvoimasta.  
Pitkäaikaistyöttömiä oli 605 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 133 henkilöä. Kunnan loppuvuoden työttö-
myyden kehitys on sidoksissa koronapandemian vaikutuksiin sekä maan talouden toipumiseen. 
 

 
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 681 kpl marraskuun loppuun mennessä, yhteensä 57 156 m². 
 



 

 
 

 
Asuntoja valmistui marraskuun loppuun mennessä 539 kpl, yhteensä 46 195 m². 
 

 
Tontin myyntituloja kertyi n. 14,4 milj. euroa tammi-marraskuun aikana. Marraskuussa myytiin viisi tonttia: 3 kpl 
Kellokoskelta, 1 kpl Jokelasta. ja 1 kpl Lahelanpellon alueelta. 
 

 
Tontteja luovutettiin marraskuun loppuun mennessä n. 16,3 milj. euron arvosta, ja myyntivoittoja kertyi tammi-
marraskuussa n. 12,6 milj. euroa. Maankäytön sopimuskorvauksia ei kirjattu vuoden aikana. 

 



 

 
 

  
Vuoden 2021 tammi-marraskuun vuokrattujen tonttien arvo oli 4,4 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi  
0,9 milj. euroa. Vuokrattuja uusia tontteja on yhteensä 32 kpl vuonna 2021. Vuonna 2020 vuokrattiin tontteja 
yhteensä 24 kpl.  
 

 
Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2021 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -) 

 
Käyttötalousosa, yht. - 3,827 milj. euroa:.  
Toimintamenot: 

- - 0,15 milj. eur lisämääräraha kunnallistekniikan suunnitteluun, Valt. 31.5.2021 § 55 
- - 0,1 milj. eur lisämääräraha päiväkoti Vauhdin tilojen vuokrausta varten, Valt. 31.5.2021 § 64 
- - 2,0 milj. eur lisämääräraha Keusoten palveluiden ostoihin, Valt. 6.9.2021 § 121 
- - 2,00 milj. euron lisäys Keusoten palveluiden ostoihin, Valt. 8.11.2021 § 148 
- - 0,40 milj. euron lisäys työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun, Valt. 8.11.2021 § 148 
- - 0,45 milj. euron lisäys Kirkonkylän koulun purkamiseen vuonna 2022 (purkukustannuksiin liittyvä pa-

kollinen varaus), Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 1,07 milj. euron vähennys HSL joukkoliikennepalveluihin, Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 0,20 milj. euroa Sivistyksen toimialueen menovähennykset, Valt. 8.11.2021 § 148 

Toimintatuotot: 
- + 0,076 milj. euron lisäys edunvalvonnan tuotot, Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 0,10 milj. euron lisäys rakennusvalvonnan maksutuotot, Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 0,20 milj. euron vähennys Sivistyksen toimialueen tuotot, Valt. 8.11.2021 § 148 

 
Investointiosa, yht. + 1,480 milj. euroa: 

- - 0,27 milj. eur lisämäärärahaTuusulan jäähallin osakkeiden hankinta, Valt. 19.4.2021 § 41 
- - 1,1 milj. eur lisämääräraha Lahelankankaan toimitalon osakkeiden hankinta, Valt. 31.5.2021 § 64. 
- + 2,845 milj. eur määrärahavähennys, Valt. 6.9.2021 § 121 
- -1,0 milj. eur lisämääräraha kiinteän omaisuuden osto, Valt. 4.10.2021 § 136 
- + 0,05 milj. eur määrärahavähennys, Valt. 8.11.2021 § 148 

 
Tuloslaskelmaosa, yht. + 8,681 milj. euroa: 

- + 1,0 milj. eur verotulolisäys, Valt. 6.9.2021 § 121 
- + 4,0 milj. euron lisäys verotulolisäys, Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 0,485 milj. euron lisäys valtionosuudet, Valt. 8.11.2021 § 148 
- + 3,196 milj. euron lisäys käyttöomaisuuden myyntivoitot, Valt. 8.11.2021 § 148 

 

 
 


